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الحضور :

عمد اٌسٍد عًٍ ثٓ سبمل اٌىٌازي ( طبدت اٌرتخٍض ًِدٌس ادلدزسخ ) اجزّبعب لبَ فٍو ثزينئخ مجٍع
احلضٌز مبنبسجخ اٌعٌدح ِٓ إجبشح عٍد األضذى ادلجبزن ِزّنٍب أْ ٌىٌٌٔا يف أدسٓ دبي ًزادخ ثبي ًأْ ٌىٌٌٔا
لد أِضٌا أًلبرب طٍجخ ِع أىٍيُ ًذًٌيُ .

ًلد دتنى سٍبدٔو رعبًْ اجلٍّع يف اٌنيٌع ثبٌعٍٍّخ اٌزعٍٍٍّخ ثبدلدزسخ ًأْ ٌىٌْ ىرا اٌعبَ ِفعّب ثبجلدٌخ
ًاالٔضجبط ًارمبْ اٌعًّ ًحتمٍك أفضً اٌنزبئج .
ًأشبز اٌسٍد طبدت اٌرتخٍض ًِدٌس ادلدزسخ إىل أْ ادلدزسخ لد اسزعدد السزمجبي اٌطالة ِٓ اٌٌٍَ األًي
ًأْ اٌعًّ ِٓ لجً مجٍع اٌعباٍِني الثد ًأْ ٌجدأ ِنر اٌٌٍَ األًي أٌضب ثىً أِبٔخ ًضّري ِساعبح هلل يف ىرا اٌعًّ .

ًلد أًضخ اٌسٍد طبدت اٌرتخٍض أٔو مل ٌزجك اٌىثري ِٓ اٌٌلذ عٍى ٌِعد اخزجبزاد اٌجبلخ األًىل األِس اٌري
ٌزطٍت ادلصٌد ِٓ اجليد ًاٌزشجٍع ألثنبئنب اٌطالة عٍى االىزّبَ ثبسزروبز دزًسيُ ًضسًزح ادلداًِخ عٍى
احلضٌز إىل ادلدزسخ ٌالسزفبدح ِٓ لٍبَ ادلدزسني ثشسح اٌدزًض ًإعطبء اٌنظبئخ ثزنظٍُ اٌٌلذ ًاجليد . .

ثُ رطسق سٍبدرو إىل أمهٍخ ادلزبثعخ ادلسزّسح ًاٌٌٍٍِخ ٌٍطالة ِٓ اٌٌٍَ األًي ًِزبثعخ أزظبِيُ ًعدَ رغٍجيُ
ًاٌزأوٍد ثبسزّساز عٍى رٌضٍخ اٌمساز اٌٌشازي زلُ ( )123اخلبص ثنست اٌغٍبة ًاحلسِبْ ِٓ االخزجبزاد

ًضسًزح رٌطًٍ رٍه ادلعٌٍِبد ادليّخ ألًٌٍبء األٌِز ٌىً ٌىٌٌٔا ِشبزوني دائّب ٌٍّدزسخ يف ادلسؤًٌٍخ
ًاٌدًز اخلبص مبزبثعخ األثنبء .
ًلد أشبز طبدت اٌرتخٍض ًِدٌس ثبزرٍبدو اٌزبَ ثنسجخ دضٌز اٌطالة ثعد عٌدذتُ ِٓ اإلجبشح ًأشبز أىل
أٔو ٌعزرب دضٌزا ممٍصا عٓ األعٌاَ اٌسبثمخ خبطخ يف ظً اإلجساءاد اٌظبزِخ ادلزعٍمخ ثسٍبسخ رطجٍك اٌزمٌٌُ
اٌسٌٍوً ًدسِبْ اٌطبٌت ِٓ دخٌ االِزذبٔبد إذا ختطى ِدح اٌغٍبة أٌبِب ِعٍنخ ٌرٌه فينبن اٌىثري ِٓ أًٌٍبء
األٌِز دسٌظٌْ عٍى إدضبز أثنبئيُ ِٓ اٌٌٍَ األًي إىل ادلدزسخ .

ًأود سٍبدرو عٍى االىزّبَ ثزطجٍك سٍبسخ اٌزمٌٌُ اٌسٌٍوً ثىً دلخ ًدصَ ِع اٌطالة ًإشعبز أًٌٍبء
األٌِز مبب ٌزُ ِع أثنبئيُ ِٓ إجساءاد رأدٌجٍخ دزى الٌعرتضٌا عٍى ادلدزسخ ًٌ ،ىً ال ٌىٌْ ىنبن أي رمظري
ِٓ جبٔت ادلدزسخ جتبه أًٌٍبء األٌِز .

التوصٌات -:
 -1التشدٌد على عدم الغٌاب واتخاذ كافة اإلجراءات الحاسمة التً من شأنها أن تساهم بشكل كبٌر
فً الحد
من ظاهرة الغٌاب وخاصة بعد العودة من اإلجازة .
 -2التعامل مع الطلبة بالحزم المطلوب حسب بنود الئحة التقوٌم السلوكً للطالب وتنفٌذ ما جاء بها
بدون تهاون أو
تراخً وذلك لتعزٌز القٌم اإلٌجابٌة .
 -3التواصل مع أولٌاء أمور الطالب وخاصة الطالب ذوي المشكالت والمخالفات وذلك
بالعمـــل على أن ٌكــــون عونا
ألبنائهم فً دراستهم وتعزٌز الجوانب اإلٌجابٌة فً شخصٌته حٌث أن الوالدٌن هم شركاء
للمعلم والمدرسـة فً
التربٌة والتنشئة والتوجٌه واإلرشاد .

 -4الحرص على اإلٌعاز ألولٌاء األمور لزٌارة المدرسة لتوطٌد أواصر الثقة بٌن البٌت والمدرسة
والتشاور مع المعلـــم
فٌما ٌعدل من سلوك وتحصٌل الطالب ووضعه فً الطرٌق الصحٌح .
 -5وٌرى أن الطالب المشاغب ذكً وتقع المسؤولٌة على عاتق المدرســـة واألهل  ،ولكن من
البداٌة ٌجب أن تكون من
المدرسة  ،فالطالب المشاغب هو شخص ذكً وإذا كان المكان المحٌط به لم ٌجذب انتباهه
بالشكـــل المطلوب فإنه
ٌقوم بعمل األشٌاء التً تشتته وتزعج من حوله  ،وٌجب أن تكون المدرســـة مكانا جذابا
حتى تثٌر اهتمـــــام
الطالب والعمل على إشراكهم فً اتخاذ بعض القرارات أو المبادرات فٌبدأ الشعــور من
قبــل الطالب بعمـل أشٌاء
مفٌدة .

فالمعلم ٌمكن أن ٌكون له

 -6أن المعلم هو أساس العملٌة التعلٌمٌة وله أكبر األثر على الطالب ،
تأثٌر إٌجابً أو
سلبً على الطالب  ،فإذا كانت معاملتــه سٌئــة فإنه سٌكون ذا تأثٌر سلبً على الطالب
وبالتــالً ٌجعــــــل
الطالب ٌكره التعلٌم فً كل مراحل حٌاته .
 -7الحرص على تشدٌد الجزاءات على الطالب كثٌري الغٌاب وذلك بإنذار الطالب واستدعاء ولً
األمر للتوقٌع على
تعهد بالنسبة للغٌاب فترة ثالثة أٌام والتنبٌه على ولً األمر فً حرصه على متابعة ابنه فً
عدم الغٌاب وحتى
ال ٌحرم من الغٌاب .
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